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 زػأَأؾت. تط ه نأ لبأ تًخٍ بٍ ي ه  س ث، زػأی ظ ط  ک  يظ 
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  پیـگفتاس

نىَ  نٍ ذأَ  يظ  كکالت وَؿرت. برطيی بيبرٍ     زض زوَأ   ظوسگ     َأ يوؿأن أ      

 بلى  برط   ػمل نطزنَأی  رليف ي  زض  ًظٌ  آگأَ وَأظ بٍ نؿب  ، كکالت ي ه   بط

 .بطؾَ َأ زيض   تأ بلًيوَ  بٍ  ًفمَت  آن آگأَ 

 ي  كرکالت  زض ػهط  أضط، تًخٍ بٍ تُس سَأ َأ يوؿأن ک  يظ  كکالت بعضگ  أ      

ٍ   مأن،ي   خأی بٍ  ٍ بٍ تطؼ، تًخَأ ي  ًًؼَت َأ فطنت خأی بٍ َرأ ي   قرکأ ت  تًخرٍ بر

ٍ َو خأی بًٍََين   ذأَ مٍَو، ز سن پَكىُأز زيزني  ػمل نطزن خأی بٍيولمأزَأ   پرط  مر

ٍ   بَطيور َأی   ًًؼَتتًخٍ بٍ  آن، ي   زضيور  ي پرطيضـ يؾرلؼسيزَأی   ضقرس  خرأی  بر

ي ز رس   ي ؿأؾرأت  ثبرت   خأی بٍ ي ز س يولمأزی زيقله ي ؿأؾأت  ىْ  ، طًضني بٍ

 يؾت. ؾأظوسگ 

َرأ   قأًَزٌ ؾأ ط آگرأَ   خأوب ي هبٍ وظط َأی يني  ي  ُ  نٍ   ک  يظ آن آگأَ      

بأ رس يظ   ، رأالت  ثبرت  بٍ  َأ آن أالت  ىْ  ي تبس ل  ي ه   بطزن هَببطيی يظ  يؾت ي

ي ؾپأؾگعيضی يؾرت نرٍ  ىدرط برٍ      قکطگعيضی آگأَ  زضبأضٌ ًأوًن  آن ؾًز خؿت،

 قًز.    «ی ؿکشگضاسی سٍحیِ»

ي  َرأ  ، فطنرت َرأ  وؼمرت طنرع ي ترًخُف برٍ    تم ،نىرس    نٍ قکطگعيضی   يوؿأو     

نرٍ   نىرس  ضفلأض     يوؿأوزض خُت ػکؽ  زًَمأت ،يوؿأن ي ه   ي قًز َأ خيب    زيقلٍ

 .نطزٌ يؾتَأ خيب  تُس سَأ ي وسيقلٍ  تًخُف ضي بٍ نمبًزَأ،

ذرًزـ ضي   ،  يظ زضينيوؿرأو وَرأظ زيض ر  نرٍ َرط      ، أ بطيی زيقله خأ ؼٍ ؾرأَ       

،  رسيضؼ نرأض ذرًز )   ظورسگ  ي  يی زض  حرل   لحرًل قرسٌ   يوؿأن. َط 1نىس لحًل 

برأظزٌ خمؼر     بأال ضفله ًخب  ،...( بأظيض ي يزيضيت،  َأ،  دمًػٍ ،َأ نأَأ، ؾأظ  زيوكگأٌ

                                                   
 ضػس. ؾًضٌ 13يوْأل ي آ ٍ ؾًضٌ  53آ ٍ  - 1
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يی  ؾرأظ أن  رأ يزيضٌ   دمًػٍ،  ًخب پَكطفت َط  طنت  ي ه   يقًز      کأنآن زض 

ضؾرس ي  ًخرب پَكرطفت     خأ ؼٍ    تمأمبٍ  نأض ي ه   ؾًز نالن، زض وگأٌ  .ذًيَس قس

 قًز.    نكًض

  ي برعضگ،  ، نرأز  ػع رع  1بُىرأم بؿرلأن  زض ي ىدأ الظم يؾرت يظ تؼيَمرأت يؾرلأز         

وکرأت ضيَبرطزی يؾرلأز ي     ،2 رط    حمرًزظيزٌ  ذأو  زنلرط  ضيَگكأی َأی  ضيَىمأ  

ي يولمأزيت زيؾلأن ذرًب ، خىرأب    َأ پَكىُأزي  3 دلب  ؾأتکَهآًأی  زيؾت ذًب 

نمرأل تكرکط ضي    برف ػيَطضأ نطمزنلط آًأی ي خىأب  ػيَطضأ  ُطآظ أیزنلط آًأی 

نٍ بٍ تطتَب ظ مرت   ؾيمأني  ؾبحأن ػع عمَمچىَه الظم يؾت يظ بطيزضين بىمأ  . 

ٍ ي طي ف  له ي ططي   خيس نلأب ضي بط ػُسٌ زيقلىس تكرکط نرى .    بأ رس يظ   زض يزي ر

پسض ي  أزض ػع عم تكکط ي ػٌ بىمأ   نٍ يگط  مأ ت ي ظ مأت ي كأن وبًز، ي ه نلأب 

نرٍ زض چرأو ي وكرط ي ره نلرأب ومكر         نؿأو  َمٍزض پأ أن وَع يظ  قس. وًقلٍ وم 

 ومأ  . يوس، نمأل تكکط ي ًسضزيو  ضي    زيقلٍ

َأ ي يقلبأَأت  بٍ ػيت يخًز نمبًزَأ، نأؾل  ،ذًيوىسٌ َمچىَه يظ َمٍ ػع عينِ     

 خأورب  ي هي ذًيَكمىسم ومأ م ضي يظ طط ق وأقط، بٍ  طيب  ي لمأَ  نلأب پًظـ   

                                                           .يػمأل قًز ، ينال أتلأبَأی بؼسی ن يطالع زَىس تأ زض چأو

ًرأف( . قرَه  .ؾدأز قبأو  ًُطيزی )ؾَه                                                     

                                                   
تىُأ  کلب  ػىًين بٍ «ٍسی ٍ تحَل : داًؾ استثاطات، تْشُداتَت»  وپطزيظ ػي  خُأٍ  ططيح ي وظط - 1

يؾت نرٍ برٍ وظرط    « شییتغ یؿٌاػ ٍ جاهعِ یسٍاًـٌاػ»نلأب ي كأن  ه تط  ُ .  طيو ي یػيًم ضفلأض

 ضي برًيوس. َط ي طيو  بأ س آن  ،خأوب ه ي
  كأيض ي يؾلأز  ًظٌ ي زيوكگأٌ. - 2
 ضييوكىأؼ ي ذأوًيزٌ زض أوگط. - 3
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 هقذهِ

زض بأَرب بحرث قرکطگعيضی     ػثک صًدذگی  ر    قسٌ يؾتؾؼ  ي ه نلأب زض      

ًؿرمت   زض ػداصی  هدذل )زضبأضٌ نيمٍ  قًزيضيئٍ گطي   بٍ ذًيوىسگأن ي  ػاصی هذل

 قًز(.   تًضَحأت  يضيئٍ  «دستاسُ کتاب»

ٌ ًرطيضزيز ي ي أز رث  ؼهرً َه    نرط    ًطآن پأ ٍ نلأب ضي بط ي ه   وگأضوسٌ  بىأی     

 لىأؾب بأ  طزم َرط ػهرط ي ظ رأن    وًع بَأن يزبَأت ز ى  بأ س  نٍ يظآودأ  ي أ ؛ يؾت

ٍ ضقس ي تغََط نىس، وگأضوسٌ ؾرؼ  نرطزٌ     طأَرب ضي آؾرأن، خرصيب ي      يؾرغ،  ًرسض  بر

 نأضبطزی يضيئٍ زَس.

وظط ًرطيض   رس  «ؿذُ اػتػعی »زض وًقله ي ه نلأب نٍ    َأ  ػگ ي تط ه  ُ      

 گَطز، بٍ قطح ظ ط يؾت:

خأ غ يظ ًطآن نط   ي ضيي أت  ؼهً َه بٍ  رأطب ي پأؾد بٍ  وؿبلأتيضيئٍ ز سگأٌ  -1

  ي ره نلرأب،      رأطب پؽ يظ  طأَؼٍ نٍ طًضی بٍقکطگعيضی،   ؿئيٍيي زضبأضٌ  ؾؤيالت

قرًز ي   آقرىأ  ر    قرکط نرطزن  بأ آ أت ًطآن نط   ي يَ  ضيي أت  طبًٍ برٍ  ًضرًع   

بىسی آ أت ي ضيي أت، فُر    تًيوس آ أت ضي زض شَه ذًز تحيَل نىس )بٍ ػيت طبمٍ   

 (.قسٌ يؾتتط  تط ي نأضبطزی َأ بؿَأض ضي ت آن

زض ظورسگ  ي ضيَکأضَرأی  ًيخُرٍ برأ       ًفمَرت  ينري   يقأضٌ بٍ بؿَأضی يظ ينًل -2

 زض بأَب بحث قکطگعيضی. كکالت، 

َرأ زضبرأضٌ    نيوؿرأ  فکرطی  َأی يني  بٍ زبسبٍ َأی ؾأزٌ، ضيقه ي  يمًؼ  پأؾد -3

نرٍ زض  رَه بحرث    ...  ؾريطٍ قرَطأن ي    ي ًرسض، ًضرأ   خبط ي يذلَرأض،     أوىس ؿأئي

 .قً    ًيخٍ   َأ  قکطگعيضی بأ آن

ٍ  ي برأ   ؾرأل(  15) رسيًل   يؾلْأزٌ نلأب بطيی َط طَف ؾرى  ًأبيَت  -4  َرط زضخر

  ىظ ، زيضز ي زض    ؾَطِ  أَت ذًزآ ًظ ،نلأب نٍ طًضی بٍ، ) سيًل ؾَکل( ػيم 



 

 

 زَس.  طأَب ضي بٍ ذًيوىسگأن گطي   يضيئٍ    

 َمچىرَه  ي (ترط  طأَرب   برطيی فُر  ؾرأزٌ   ) ي ؾرأزٌ  َأی  لؼسز يؾلْأزٌ يظ  ثأل -5

 .بطيی  يکٍ قسن  طأَب زض شَه  رأطب ػأ سيوٍتکطيضَأی 

ذًيوسن نلأب  أوىس  نٍ طًضی بٍ ،نلأب پأ أنتأ  آبأظپًَؾلگ   ىطم  ي  ىظ  يظ  -6

 ذًيَس بًز. ذًيوىسگأنبطيی   ؼَه،بٍ ؾمت  مهس  ، كرم     ؿَط ط  نطزن

 ی قکطگعيضی. زض خُت ضقس ضي ٍَ ي َسفمىس يضيئٍ تمط ىأت ؾًز ىس -7

ی ي دأز تغََرط زض وظرأم بأيضَرأ   نم  بٍ  ثبت بطيی  تأنَسی خمالتيؾلْأزٌ يظ  -8

 .شَى 

برأ    ؿأئل، تحيَل نطزني آ ًظـ قًٌَ تْکط ي  شَه  رأطب چأَف نكَسنبٍ  -9

 .(فکشی  چالؾتخؾ ) پأؾد ب  ؾؤيالتپطؾَسن 

، زض پأ رأن  گطي ر   ذًيوىرسگأن  «اهیذ اػت»نٍ  زؾلأيضزی تط ه  ُ َمچىَه،      

 ًرطيض  يظي ره  ،سىبأقر   أفلٍ زؾت  آنبٍ  أ   زض خُت آن  طنت نطزٌذًيوسن ي ه نلأب 

ٍ  هَفقیت دس صًذگی ٍ ، سؿذؿادی، ًـاطسػیذى تِ  يؾت: سٍحیدِ  » برأ ي درأز   نر

 .قًز     أنل گطي   ذًيوىسگأنزض  «ػپاػگضاسی سٍحیِ» أ  «ؿکشگضاسی

نٍ وگأضوسٌ زض ي ه نلأب بأضَأ آن ضي تکرطيض   «ؿکشگضاسی سٍحیِ» ىظًض يظ نيمٍ      

ضي ٍَ قکطگعيضی  ؼى  آن  أَت  يکٍ شَى  نرٍ قررم  لر      نىس ي ه يؾت:   

ـ بٍ  فکط نطزنبسين  ٍ ) ي ولرأ ح ذرًب قرکطگعيضی    َرأ  پرأزي ، وأذًزآگرأٌ(  نرًضت  بر

قکطگعيض ي  َْرس زض يخلمرأع    يوؿأنيودأم زَس نٍ ومأ أوگط     بٍ وحًیضفلأضـ ضي 

نٍ بٍ يوؿأن ذًب   َطنؿ ضي ٍَ قکطگعيضی  ؼى  زيوؿله چگًوگ  ضفلأض بأ  بأقس.

َرأ ي   فطنرت ًرأزض برٍ ز رسن     يوؿرأن  ،َطَحظٍضي ٍَ قکطگعيضی  ؼى  زض  نىس.   

 أورأت  نرٍ زض يطرطيف ذرًز زيضز ببرطز؛     ي بُلط ه بُطٌ ضي يظ ي ک بأقس َأی يَُ  وؼمت

 ي بأ قرکطگعيضی يظ ذسييورس، يظ   نىس نحَح يؾلْأزٌ وحًَأ بٍ  آنيظ  بلًيوس نٍ طًضی بٍ

 ؛ي زض خُت  أزی ي  ؼىًی ضقس نىس ي بىأبطي ه بٍ قأز أو  بطؾس ؛ظوسگ  َصت ببطز



 13***  مس ٍ 

 

 

ي  ًفمَرت ذرًز ي   ، َط قرم بلًيوس بٍ ؾُ  ذًز،  ًخبأت پَكطفت تطتَب ي ه بٍي 

 . نكًض ضي فطيَ  نىس

 ًضًع يني  ي قأًَزٌ ي ه نلرأب   بأي ىکٍ زيقلٍ بأقىس،تًخٍ  گطي  ذًيوىسگأن      

ي ه نلأب فمط بٍ َمَه  ًضًع ذرل    حلًيی يؾت يَ   قکطگعيضی  ًضًعزضبأضٌ 

قًز. ظأَط ي ه نلأب زضبأضٌ  ًضًع قکطگعيضی يؾرت، يَر  ضيح ي فيؿرٍْ ي ره      وم 

 نىس يضيئٍ    ذًيوىسگأني وًع وگأٌ  لْأيت بٍ ظوسگ  ضي بٍ  ػثک صًذگینلأب،    

ًگاُ تِ اػتعذادّا ٍ ي آن فيؿٍْ،  )بٍ َمَه ػيت نم  نْحأت ي ه نلأب ظ أز قس(

تشای ایجاد  ّا ّا ٍ ػپغ سؿذ ٍ پشٍسؽ آى ، یافتي ٍ تَجِ تِ آىّای دسًٍی قاتلیت

 بطذرًضز خرأی ي ره نلرأب     خأیزض  . بأ ي ه فيؿٍْ ي وًع وگأٌ،تغییشات تیشًٍی اػت

ضي برٍ چرأَف    ذًيوىرسگأن وظرأم فکرطی    أئل،بٍ ظوسگ  ي  ؿر  نىَس. ي ه وًع وگأٌ   

 َطچىرس ) . بٍ َمَه زََل زض ي ه نلأبنىس ضي فطيَ      آننكس ي  ًخبأت ضقس    

 يًلهأز، ز ه، ؾَأؾت، يذرال ، خأ ؼرٍ، يوؿرأن ي يوؿرأوَت      ػطفأن،  يظ فيؿٍْ، (يوسک

) ؿرأئل   ...قَطأن ي  فطقلٍ،  ينًل  ًفمَت، يزبَأت،  ض د، ػمالوَت، ذالًَت فطزی،تأ

، َرصي پَكرىُأز   ؾره بٍ  َأن آ سٌ يؾرت  ،نىس( َأ ضي زضگَط    يني  نٍ شَه يوؿأن

 ذًب  بٍَأ   طأَؼٍ قًز تأ يضتبأٍ بَه فهًل ي برف تاس 5حذاقل قًز ي ه نلأب    

  زضک قًز.

ي   قرسٌ  برطزٌ  وأم ي  طز ف غيپهی  أوىس َأ يظ نكًض َمچىَه يگط زض بطذ   ثأل     

ؾرب   َمرٍ  ، بٍ ي ه  ؼىأ وَؿرت نرٍ وگأضورسٌ    قسٌ يؾت أ يظ نكًض ذًز أن يولمأز 

 ؛گَرطز  َأی  طزم نكًض أن ضي وأز سٌ  ر   نىس ي ذًب     س َتأظوسگ   طزم غيپه ضي 

َرط    ثبرتِ  َرأیِ  ي ي ػگ  َأ بيکٍ بٍ ي ه  ؼى  يؾت نٍ  أ بأ س  أز بگَط   نٍ ذًب 

 .َرأ ضي زض ذًز رأن پرطيضـ زَرَ        آنؾؼ  نىَ ضي بَأ ًظ   يز گط يوؿأن  أ نكًض 

بيرط ًبير     ي ػرأزيت  َمچىَه بطيی ي دأز    ضفلأض ذًب خس س، ييل بأ س ضفلأضَرأ 

 خس س خأ گع ه قًز.ذًب قًوس ي ؾپؽ ضفلأض   صف



 

 

ٍ زض ي طين ي وٍ و ،وگأضوسٌ ططفسيض ََچ  عب ي گطيَ  يؾت نٍ شنط ًأبلزض يزي ٍ      

َط نؽ زض َط خأی زوَأ بأ َط ز ه ي  صَب   طف ي  وَؿتزوَأ زض ََچ خأی ز گط 

ي بٍ َمرَه زََرل زض ي ره     يي ذًيَس بًزآن  طف يی، َمطيٌ  م  بعوس، وگأضوسٌ زض 

بىرأبطي ه َرَچ  رعب ي گطيَر   رق      ؛ قسٌ يؾت يؾلْأزٌ زوَأ نالم بعضگأنيظ نلأب، 

 هؼلواى اًؼاىِّش »وسيضز تْکطيت ي ه نلأب ضي بٍ ذًز وؿبت زَس. ي ه نلأب برطيی  

، ورٍ برطيی   قرسٌ يؾرت   وًقلٍ «ایشاى هشدمِ»يذم بطيی  طًض بٍي  «آصادُّش اًؼاى  ي

بىأبطي ه يگط يولمأزی زض ي ه نلأب ؛ چپ ي ضيؾت َأی ي عيب ؾَأؾ  ي خىأح َأ، طيٌگ

َؿلىس ي وٍ ََچ  رعب ي   «هشدمِ ایشاى» ؿلمَ   طًض بٍضيی ؾره   ،قًز  ططح   

ططف  يظ  ىظط    يوؿأن ب  قسٌ يؾت  ؾؼ ؾَأؾ  ز گطی. َصي زض  ًيضز ومس،  گطيٌ

ي  ىهف بٍ ًضٍَ وگأٌ قًز ي    ومس ؾأظوسٌ نرًضت گَرطز ي َمرطيٌ َرط يولمرأزی      

 ؾأظوسٌ َ  پَكىُأز قًز. ضيٌ   

يؾت نرٍ برأ    ي ه   نلأب ي ه   وگأضوسٌ بطيی وًقلهوُأ    ي ي َس َسف: حشف آخش     

طين )برأ بطگرعيضی  ؿرأبمأت ؾطيؾرطی ي     ي   گؿلطزٌ زض ؾطح طًض بٍنلأب  ي ه   تطي ح

 وظرأ  ،  فطَىگر ،   طينرع  َأ،  دمًػٍ َأ، زيوكگأٌ   سيضؼ، ؿأخس، آن زض  يظ يؾلْأزٌ

بؿرَأض نًچر    ومف بلًيوس نلأب  ي ه    (،ي ... ي وُأزَأی زيَل  ي ذهًن  َأ نأؾأظ  

 خأ ؼٍ فطز فطزوًع وگأٌ زض  دأز تحًلي   ييؾطٍ بٍ يخلمأػ دأز تحًل ي   بطيی ذًز ضي

 ؛ْرأ نىرس  ي   )زض ؾطح ظبأن، ًيب ي ػمرل(  ی قکطگعيضی ضي ٍَزض خُت ضقس  طيو ي  

ی آن َرأ  يوؿأن فطز فطزدأز تغََط زض ي   يی ضي س تىُأ ضيٌ تغََط َط خأ ؼٍنٍ ذسييوظ طي 

بٍ  ،قکطگعيضی زيض    ؿئيٍزضبأضٌ  نط   ًطآن زض أت ظ أزی نٍ آ ي ؛1زيوس خأ ؼٍ   

دأز تغََط ي   ػًي ل تط ه  ُ  ک  يظ  ،ی قکطگعيضی دأز ضي ٍَي   زَس نٍ  أ وكأن   

 يؾت. خأ ؼٍ  لؼأَ  ؾًی بٍ ،خأ ؼٍزض يفطيز 

                                                   
ک ال   غمَِّطً  أ بِممًْم   کلَّ    غمَِّطًيي  أ بِأموًْْؿُِِ ْ - 1  ضػس(.13) إِنَّ يَيٍَّ
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 دستاسُ کتاب*

ييل  ًؿمتقًز.  يني  تمؿَ     ًؿمتفهل زيضز يَ  بٍ ؾٍ  َْتي ه نلأب      

ؾؼ  قسٌ يؾت آوچٍ بٍ  ًؿمت ييلتأ چُأضم ي ه نلأب يؾت، زض  نْطمقأ ل فهل 

ٍ  طًضی بٍقًز،  بطضؾ قکطگعيضی  طبًٍ يؾت  ،  أوىرس  ر    ًؿرمت ييل  طأَرب   نر

ػرًي ي    تط ه  ُ زيم قأ ل فهل پىد  يؾت ي زض آن بٍ  ًؿمتنلأبِ نأ ل يؾت. 

فصل ایدي   تشیي هْن»وگأضورسٌ،   يظوظطقًز ي  قًوس پطزيذلٍ    نٍ بأػث وأقکطی   

قًز نٍ تأ ذًيوىرسگأن   يقأضٌ    «هؼائل تٌیادی»يؾت؛ ظ طي زض ي ه فهل بٍ  «کتاب

 تًيوىس يظ ي ه نلأب ؾًز ببطورس  گطي   آن  ؿأئل ضي بطيی ذًز  ل وکطزٌ بأقىس، وم 

فهرل  ًؿمت ؾًم وَع قأ ل . برًيوَس( تاس 5نلأب ضي )بطيی َمَه گْل   سيًل ي ه 

 زَس. ػهأضٌ ي ولأ ح يني  ي ه نلأب ضي يضيئٍ    يؾت يقك  

بٍ ي ه  ؼى   ،ذًيوىسگأن گطي   تًخٍ زيقلٍ بأقىس نٍ ضي ٍ ي ه نلأب ػأم يؾت     

تًيوس يظ  طأَب ي ره نلرأب زض    ، وگطـ ي ظطفَت ذًز   َسف بأ طأبق  َطنؿ نٍ 

ًتدایج ٍ   ،هشاتدة ي ه برٍ زََرل    ي ضقس نىس؛ ي يؾلْأزٌ نىس ٍ صحیحدسػت خُت 

تًيوس يظ ي ه     زيوكدً     ثالتزيضز.  زض ذًز قکطگعيضیينؿَط يؾت نٍ  پتاًؼیلی

تًيورس   ذًز يؾلْأزٌ نىس،    يوؿأن بَمأض   تحهَي  نلأب بطيی  ًفمَت زض ضقلٍ 

فطز ز گطی بطيی بُبًز يضرؼَت  ، زض أن ذًز يؾلْأزٌ نىستؿَُل يظ ي ه نلأب بطيی 

 بُرطٌ ذًز وْؽ يظ ي ه نلأب بطيی تعنٍَ   ؾأَک أ ي  يـ يظ ي ه نلأب ؾًز ببطز  أَ 

 رأ   «سؿدذ » ي «هَفقیدت » أوىس  زض ي ه نلأب يظ نيمأت  نٍ َىگأ  بطي ه بىأ؛ ببطز

 ىظًض فمط  ًفمَت ي ضقس زض    ظ َىٍ ذأل وَؿت قًز،  يؾلْأزٌ    َأ ي ثأل آن

 تًيوس بٍ  ًفمَت ي ضقس بطؾس. يی    نؽ زض َط ظ َىٍبيکٍ َط 

برٍ آن يقرأضٌ قرس،     «هقذهِ»نٍ زض  ػاصی هذلزض ي ىدأ بأ س نم  زضبأضٌ نيمٍ      

 تًضَحأت  رلهطی بسَ .

 



 

 

 ػاصی هذل**

زض ض أضَأت، ػيًم  ُىسؾ ، ػيًم يوؿأو  ي ... زيوكرمىسين برطيی ي ىکرٍ بلًيوىرس          

پطزيظورس.   َأ ي ضييبط  رليرف  ر    پس سٌ ؾأظی  سلبٍ  ،نىىس حَط يططيف ضي  طأَؼٍ 

 ي رسٌ آل نىىس  سَ  ضي بطيی  ر  خأ ؼرٍ    قىأؾ  ؾؼ     پطزيظين خأ ؼٍ وظط ٍ  ثالت

يًلهرأززيوأن برٍ زوبرأل  رسل      َأ ظوسگ  بُلطی ضي تدطبرٍ نىىرس،    يضيئٍ نىىس تأ يوؿأن

 ي ... .  بُبًز  أبس هأزی زض زوَأ ي خأ ؼٍيًلهأزی َؿلىس نٍ بأ آن، يضؼَت يًل

ٍ َرأ َر      غع  أ يوؿأن      نرطزن ضييبرط ي     ؾرأظی  ذًزنرأض برٍ زوبرأل  رسل     طرًض  بر

 غع َط    يظ  أ زضبأضٌ  ؿأئي    ثالتزَىس.  َأ   يؾت نٍ زض يططيف  أ ضخ    پس سٌ

بطيی ذًزـ  سَ  زيضز نرٍ برط    ي ... ، پًليظ ًبَل ذسييوس، ظوسگ ، يظزييج، ػي ، نأض

زض  «تاٍسّدای رٌّدی  »)زض ًؿرمت   نىس وگأٌ    شنطقسٌبٍ  ًيضز  ،يؾأؼ آن  سل

. بطيی ومًوٍ  مکه يؾت زض  سل شَىر   پطزيظم( فهل زيم، بَكلط بٍ ي ه  ًضًع   

نثَف ي  أ ٍ فؿرأز بأقرس ي زض  رسل شَىر  بطذر        چَع   َأ، پًل  بطذ  يظ يوؿأن

َأی يَُ  ي يذلطيػرأت بكرط بأقرس نرٍ  ًخرب       تط ه وؼمت ضگز گط، پًل  ک  يظ بع

 قًز. َأ    ًز ضييبط بَه يوؿأنبُب

 رليف، ذًز ضي َرط چرٍ    َأی ؾأظی  سلنىىس بأ يؾلْأزٌ يظ  زيوكمىسين ؾؼ         

تأ خأ   نٍ بُلط ه  سل نكف قًز. بُلرط ه  رسل،    بَكلط بٍ  مَمت وعز   نىىس

برٍ َمرٍ  مَمرت )بررف يػظر   ر   مَمرت(         ، سَ  يؾت نرٍ بلًيورس زض ػمرل   

بٍ زوبأل  أفله  رسَ   زض چىس ًطن يذَط َأ  يوؿأن  ثالتَمپًقأو  نىس )نس  نىس(. 

ومًوٍ  پطييظ نطزن) بلًيوىس زض ًَي پطييظ نىىس آنيوس نٍ بأ  يی بًزٌ بطيی ؾأذله يؾَيٍ

ل ظ رأزی  يؾرأ    رليرف،   َأی ؾأظی  سلزض ي ه ضيٌ بأ يؾلْأزٌ يظ  .    مَمت يؾت(

تًؾرط آن يفرطيز،    قرسٌ  يودرأم  ؾرأظی   سلپطييظ وکطزوس )زض  نسيم ََچؾأذلٍ قس نٍ 

نر  تًيوؿرت ػير  پرطييظ ضي      بكرط نر    برأالذطٌ  كکي  يخًز زيقلٍ يؾت( تأ ي ىکرٍ  

 .نىس    ؾْط َ نىس تأ خأ   نٍ يوؿأن ي طيظٌ بٍ ذأضج خً ظ َه  ؾأظی  سل
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بًز نٍ بگً   زضبرأضٌ  ؿرأئل  ُمر     ي ه  ؾأظی  سلبحث   ططح نطزنَسف يظ      

 ىأؾرب يظ   ؾرأظی   رسل  رأ وَرأظ برٍ     ،زَىرس  ضي تكکَل    َأ يوؿأننٍ زبسبٍ فکطی 

َأی  رليف ) ىظًض فمرط يز رأن يَُر  وَؿرت(       مأ ق زيض  . يز أن،  صيَب ي فطًٍ

تًيوس زضؾت  رأ بيرط       ؾأظی  سل)ي ه  يظ  مَمت َؿلىس ؾأظی  سل     نسيمَط

ز ه يؾالم يظ  ؾأظی  سلبأ ط( )ز ه  ًُز  أل  أضز ه  ًُز  ؾأظی  سل  ثالت ،بأقس(

 کر  َؿرلىس يَر  زض     بأَ تًخٍ نىَس نٍ ينل يز أن يَُ  ) لْأيت يؾت  ، مَمت

 وَرع، ي زض ذرًز ز ره يؾرالم    ( زَرس.  َأ، ي ه يتْأ  ضخ  ر   تحط ف بطيثططًل ظ أن ي 

ٍ  ؾأظی  سل ،وَع لْأيت يؾت ي زض بَه قَؼَأن  ؾى  بأقَؼٍ  ؾأظی  سل َرأی   فطًر

برأ تؼهرب     رصيَب ي  يز أن لْأيت يؾت. ي ىکٍ َط    يظ ي ه  بأَ قَؼَأن  رليف 

زيػف  َأ، يی وسيضز )نأضی نٍ تکَْطی سٌََچ فأ  ، صَب  ذًز بگً ىس نٍ  أ بط مَ 

 سَ  بطيی  ًأزض بًزبيکٍ َط گطيَ   ،زَىس( زض  أل  أضط يودأم    َأ ي نًَُوَؿت

ودأت بكط ت يضيئٍ نىس ي آن  سل تًيوؿت ي لحأن ذًز ضي زض قرطي ط  رليرف پرؽ    

ي ز ره   تط يؾت ي آن گطيٌ بٍ  مَمت وعز   ؾأظی  سلقًز نٍ آن   ؼيًم    ،بسَس

 . ق َؿلىسبط ي  صَبكأن،

 لًخٍ قس س، بأ س بگً   نٍ ي ه نلأب  ر    ؾأظی  سل أال نٍ  ىظًض  ه ضي يظ      

يظ  ىظرط   ،قرکطگعيضی  زض بأَب بحرث  «ػثک صًذگی»ي     «کاستشدی اصیػ هذل»

پً رأ ي   يم    ؾب  ظوسگ  يؾت.  ه زض ي ه نلأب ؾؼ  نطزٌ عقلي  سٍایات  ،قشآى

ٍ  طًضی بٍ ،نى  ؾأظی  سلضي زض بأَب بحث قکطگعيضی  ؾَأل َرأ زض َمرٍ    يوؿرأن  نر

  ًفمَت بطؾىس.  ي  ضقس  ،قأزی، وكأٍبٍ  ي يبؼأز ظوسگ  بلًيوىس يظ آن يؾلْأزٌ نىىس

 ؼىر   ره زض ي ره     َأی ظ أزی نم  نىس؛ بٍ ضقس يوؿأن يگط ي ه نلأب تًيوؿت     

نرى  ي يگرط    يم ي ذسييوس ضي بأبت ي ه تًفَرق برعضگ قرکط  ر       ًفق بًزٌ ؾأظی  سل

ز گرطی بأ رس    يفرطيز  ره ذرًب وبرًزٌ ي     ؾأظی  سلبٍ ي ه  ؼى  يؾت نٍ   ولًيوؿت،

پرؽ يگرط    َأ ؾرًز ببطورس.   َأ بلًيوىس يظ آن  سل نىىس نٍ يوؿأن َأی بُلطی يضيئٍ  سل

ٍ   بَىَس، يقکأل ي يقلبأَ  زض ي ه نلأب    ًداق  هدي اص    ػداصی  هدذل »  ؿرأب  بر

 .«اصل دیي ٍ خذاًٍذ»  ؿأب بٍبگصيض س ي وٍ  «حقیقت



 

 

 سٍؽ کاس کتاب**

ي  قًز    بطضؾ  قکطگعيضیيظ  ًضًع  ًؿمت    ،نلأب ي ه يظ  ؾطفهلزض َط      

 قًز. ًؿمت ظ ط تمؿَ     پىحبٍ  طًضني  بٍ ،ؾطفهلَط 

 اٍل: تَضیحات ًگاسًذُ قؼوت -9

آیات ٍ »تًضَحأت  يظ وگأضوسٌ بط پأ ٍ ًؿمت زيم  ؼى  ًؿمت  ،زض ي ه ًؿمت      

ٍ  َىگرأ   قًز تأ ذًيوىرسگأن گطي ر     يضيئٍ    «سٍایات برٍ ًؿرمت زيم  طيخؼرٍ     نر

   .بلًيوىس يظ آ أت ًطآن نط   ي ضيي أت يؾلْأزٌ نىىس ضي ل  بٍنىىس،    

ي قربُأت  زضبرأضٌ    ؾؤيالت، گطي  زض ذالل بحث،  مکه يؾت بطيی ذًيوىسگأن      

زض ي ره ًؿرمت برٍ     قسٌ يؾرت  ًضًػأت  رليف پَف بَأ س نٍ تأ  س ي کأن ؾؼ  

 ؾرؤيالت   مکه يؾت  ،ي س نلأب ضي ورًيوسٌ تمأم نٍ َىگأ  قًز )تأ پأؾد زيزٌ  َأ آن

َرأی  رليرف بحرث     زض ًؿرمت  ؾرؤيالت زض شَه قمأ بأقس، چًن پأؾد برٍ بطذر    

َأی  رليرف   چىس پأؾد زض ًؿمت ،ؾؤيالتي  أ  ل  بطيی بطذ   يؾت قسٌ گىدأوسٌ

بىأبطي ه يظ ذًيوىسگأن ػع ع ذًيَكمىسم نرٍ نربًضی برٍ    ؛ يؾت قسٌ گىدأوسٌنلأب 

َرأ   آن تمأمبٍ  پأؾد زيزنضي َمطيَ  نىىس( يَ  ي تأ پأ أن نلأب، وگأضوسٌ  زيزٌذطج 

ٍ    طذر  َرصي يظ يضيز برٍ ب   ؛ي ه نلأب ذأضج يؾت   يظ  ًنيٍ ي ره     يی زض طأَرب  أقرَ

 .قسٌ يؾتنلأب پطََع 

 دٍم: آیات ٍ سٍایات قؼوت -7

 قرسٌ  يؾرلرطيج  َرأ  آنيظ  ًؿرمت ييل أت ي ضيي أت  نٍ  طأَرب   آ ،زض ي ه ًؿمت     

ًيوىسگأن گطي   تًخٍ زيقلٍ بأقىس نرٍ وگأضورسٌ   ذ قًوس. نأ ل يضيئٍ    طًض بٍ يؾت

ُ  »ضي زض ًؿمت  «آیات ٍ سٍایات»ًؿمت  وکأت تمأم تًضرَح   «تَضدیحات ًگاسًدذ

 َط ًؿمت، ؾطود ضي برٍ زؾرت ذًيوىرسگأن    نٍ زض نطزٌ يؾتبيکٍ ؾؼ   ،وسيزٌ يؾت

برٍ زضک   ،«سٍایاتٍ  آیات» ًؿمت طيخؼٍ بٍ ذًزقأن بأ  ،بسَس تأ ذًيوىسگأن ػع ع
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 رسيضؼ،    ضرمه ي ىکرٍ فطنرت برطيی يؾرأتَس گطي ر  )زض  ؿرأخس،        .زضؾل  بطؾىس

تطی برٍ تًضرَح ي تْؿرَط آ رأت      زًَق طًض بٍأقس تأ ي...( فطيَ  ب  ي وُأزَأ َأ نأؾأظ 

 .بپطزيظوس ًطآن نط   ي ضيي أت  ؼهً َه،

ضيي رأت، برٍ ذًيوىرسگأن    ي  وکلٍ ضي زضبأضٌ برف آ رأت  ؾٍزيو   زض يزي ٍ الظم        

 زَ .ػع ع تصنط 

، زض فهل زيم «جایگاُ ؿکشگضاسی» مکه يؾت زض برك  يظ نلأب  أوىس برف  -1

شنط وكسٌ بأقس. ي ه بٍ ي ه  ؼى   نط   يی يظ ًطآن ، آ ٍ«آیات ٍ سٍایات»زض ًؿمت 

يخًز وسيضز، بيکٍ بٍ  «یضاسجایگاُ ؿکشگ»  طتبط بأيی  آ ٍنط   وَؿت نٍ زض ًطآن 

ي ه  ؼى  يؾت نٍ آن آ ٍ زض ًؿمت ز گطی يظ ي ه نلأب آ سٌ يؾت ي بأ آن ًؿمت 

نىىرس(، َرصي    فمط بٍ     ًضًع يقأضٌ وم  ًطآن َمرًيو  بَكلطی زيضز )چًن آ أت

 .شنطقسٌ يؾت برف  ک  يظ زيفمط زض بطيی پطََع يظ تکطيض، 

 ًفق ػًي ل  تط ه  ُ  ک  يظ  نٍ يظآودأ   ،تًخٍ زيقلٍ بأقىس گطي  ذًيوىسگأن  -2

ورٍ   ي يظ ينرًل  ًفمَرت يؾرت    بْيرت نرطزن   ،) رأزی ي  ؼىرًی(   زض ظوسگ  وكسن

بٍ چأَف نكرَسن   ،تصنط زيزني ه نلأب بط پأ ٍ    بىأبطي ه  بىأی وسيوؿله آن ينًل،

 نرط    ًرطآن  ي ره ينرل يظ     ي يؾت بىأقسٌيخسين آز    بَسيض نطزن أزآيضی ي  يفکأض،

 فْدن  قاتلتؼیاس  تزکش دادىکتاتی اػت کِ تشای قشآى »نٍ فط ًز:  يؾت قسٌ فلٍگط

زض ي ره نلرأب،  أوىرس نلرب      قسٌ يؾلْأزٌَصي يزبَأت ي وًع َغأت ، «2ي1ٍ آػاى اػت

ػيم  ي زيوكگأَ  وَؿت ي وگأضوسٌ ؾؼ  نطزٌ تأ  س ي کأن، نلأب ضي بٍ ظبأن  رطزم  

 خأ ؼٍ بىً ؿس.

                                                   
کلْ  ِهْ  یَؼَّشًَْا الْقشآى لِلزِّکْشِيک َمممسْ  - 1  ًمط(. 41 ي 32، 22، 17)   سقنِط فُم
 زذأن(. 58)  کلمصمنَّطًينم َمؼکيَُّ  ْ تِلِؼَاًِکَ ُِیَؼَّشًَْفمئِوَّمکأ  - 2



 

 

بأ چُطٌ  ،آ أت بأ چُطٌ ض مأو  ذسييوس ي زض بطذ  ،  أًطآن نط   زض بطذ  آ أت -3

 .  قً  ضيبطي   بضبىأک ذسييوس

بكأضت بُكرت    ،زَىس ي نؿأو  نٍ نأضَأی وَ  يودأم     ؤ ىأن بٍ ،آ أت ض مأو  

خُى   َكسيض  زَىس، يودأم   نأفطين ي نؿأو  نٍ نأضَأی يقلبأَ   بٍ ،ي آ أت ذك 

: فط أ س   ذسييوس  نٍ َىگأ    ثالت. زض يخًز  أ َ  ي مأن َؿت ي َ  نْط. زَىس   

بٍ ي ه  ؼى  وَؿت نٍ يگط  أ  ،«سًٍذ هی تْـتکؼاًی کِ فالى ٍیظگی سا داسًذ تِ »

ضي  ، بيکٍ بٍ ي ه  ؼىر  يؾرت نرٍ  رأ         بُكتبٍ  ًطؼأتآن ي ػگ  ضي زيض    ينىًن

 بُكرت ًطيض زيض   ي پأ أن ي ره ضيٌ   بُكتضفله بٍ  يگط زض آن يضؼَت بمأوَ ، زض ضيٌِ

س َر  نرأز  يؾرت. پرؽ     ىزَ    يػسٌ خُى يؾت؛ َمَه ًأػسٌ بطيی آ أت  نٍ بٍ 

تًخٍ نىَس نٍ بأ آ أت بضبىأک ذسييوس، وأي َس وكً س، بيکٍ ذًزتأن ضي ينالح نىَرس  

 ىَرس. ن س، بيکرٍ برط آن نرأض وَر  پأ رسيضی      ي بأ آ أت بكأضت ذسييوس َ   غطيض وكً

ٍ   رثالت َمچىَه يگط  يی زضبرأضٌ ؾطگصقرت گصقرلگأن ي  رأ ًرًم ذأنر   أوىرس         آ ر

بيکرٍ  رأ    ،بطيی  أ نرأضبطزی ورسيضز  آن آ ٍ يؾطيئَل يؾت، بٍ ي ه  ؼى  وَؿت نٍ  بى 

 ذًز أن يؾلْأزٌ نىَ .بُبًز ظوسگ  بطيی  ،بأ س يظ ًًيوَه ي  ًُْم آ أت

 قؼوت ػَم: چالؾ فکشی -5

َرأی نلرأب وَؿرت ي بؿرلٍ برٍ قرطي ط، زض بطذر          ي ه ًؿمت زض َمٍ بررف      

 تحيَرل نرطزن  ي  چىسبؼسی . زض ي ه ًؿمت تًيوأ   تْکطيؾت قسٌ گىدأوسٌَأ  برف

قرًز ي برٍ     ر   بٍ قرمأ آ رًظـ زيزٌ  وگطی  بطيی تمً ت ًًٌ يؾلسالل ي خأ غ  ؿأئل

وكسٌ ، پأؾر  زيزٌ قسٌ يؾتنٍ زض ي ه ًؿمت پطؾَسٌ  َأ   ؾؤيلَمَه زََل، بٍ 

 .يؾت
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 توشیي ػَم: قؼوت -4

نرٍ   يؾرت  قسٌ ططي  أن  ذتمط ىأت  ، ًضزوَأظَأی  زض ي ه نلأب بطيی ًؿمت     

ذًيوىرسگأن  پرؽ   نىرس.  نمر   ر    گطي  بٍ ضقس ضي ٍَ قکطگعيضی زض ذًيوىسگأن 

 س.نٍ ي ه تمط ىأت ضي يودأم زَىس ؾؼ  نىى َطْأتگطي   

زفلرط نًچر  زيقرلٍ بأقرس ترأ بلًيورس          ر ذرًز   یبطي یَط فطز قًز    پَكىُأز

. َمچىرَه  ذرًزـ بأقرس    أب ر ي ًرأزض برٍ يضظ   ؿرس  نلأب ضي زض آودأ بىً یَأ ه تمط

برٍ  . زََسهأل کطگعيضی يذل   يظ ضيظ ضي بٍ قَأ نأقمأ ظ أن  أ ظ  قًز پَكىُأز   

ًيب ي   ضًضتًيوأ   تمطنع ي  ،تؼسيز زفؼأت قکطگعيضی قمأتط يظ   ُ ، خأوب ي هوظط 

زض ضفلأضتأن  سيًل بطيی    ؾأل يؾت. ي ىکرٍ قرمأ    بأثبأتي دأز    ض ل   سييم ي 

ٍ يظ نبح تأ قب قرکطگعيضی نىَرس ي زض ضيظ ز گرط     ،زض    ضيظ  ي ره نرأض ضي   نير   بر

بؿَأض  ُر    ،بأثبأتي دأز    ض ل   ىظ ، نًتأٌ ي  خأَب وَؿت، بيکٍ ،نىَسفطي ًـ 

 .يؾت

َأ ي تمط ىأت،  أَت يًلهأزی ي  رأَ  زيضورس ي    زض ي ه نلأب بَكلط  ثأل :هْن ًکتِ

َأی يني   طزم نكًض  يًلهأز،  ک  يظ بحث  ؿئيٍػيت ي ه ي ط ي ه يؾت نٍ ي طيظٌ 

ي  ىظًض وگأضوسٌ ي ره وبرًزٌ    ؛ يمًؼ بأ آن ؾطينأض زيضوس طًض بٍ أ يؾت نٍ َمگأن 

. َرصي ترأ  رس    يًلهأزی  حسيز نىرس قکطگعيضی ضي فمط بٍ  ؿأئل  أزی ي   ؿئيٍنٍ 

برٍ  ذًيوىرسگأن گطي ر     تًخرٍ زيزن  بطيیَأی يًلهأزی  ي کأن ؾؼ  قسٌ يؾت  ثأل

َأی فطزی ذًزقأن  ططح قًز )قکًفأ   يؾرلؼسيزَأی زضيور  ي    ي فطنت َأ ًسضت

 (.بطيی تغََط زض زوَأی بَطيو  ذالًَت فطزی

 هثثت تأکیذی: جوالت پٌجن قؼوت -3

 ًرطيض زيزٌ  ثبرت   تأنَرسی  ر  خميرٍ    ،بًز وَأظ بحث نٍ َطندأیزض  ،پأ أنزض      

 پأ رأن زض قرًز )   ثبرت تًضرَح زيزٌ  ر     تأنَرسی ت زض يزي ٍ زضبأضٌ خمالقًز.    

 قًوس(. ، تکطيض    ثبت تأنَسیخمالت  تمأم ،نلأب



 

 

يؾرت نرٍ نمر      وَرأظ  ،نرى   ثبت نحبت  تأنَسیًبل يظ ي ىکٍ زضبأضٌ خمالت      

برط پأ رٍ تيمرَه ػمرل      ، ثبرت  تأنَرسی ظ طي خمرالت   ،زَ تًضَح  «تلقیي»زضبأضٌ 

 نىىس.   

 تلقیي**

يؾرت؛   ًطيض زيزٌبعضگ  يؾت نٍ ذسييوس زض يذلَأض بكط  َأی وؼمتتيمَه  ک  يظ      

ًرًيوَه ي ره    بؿرَأضی يظ  أوىرس  َر   تيمَه  نٍيَ  وکلٍ  ُ  زضبأضٌ تيمَه ي ه يؾت 

نىس.  ه زض ي ىدرأ برٍ تؼرأض ف ػيمر  ي      نأض     ىْ ي   ثبتزض َط زي خُت  ،ػأَ 

ترط ه قرکل    أزٌؾر نرى   طيرب ضي زض    نى  ي ؾؼ   ر   ضييوكىأؾ  تيمَه يقأضٌ وم 

 .زَ  مکه بٍ قمأ تًضَح 

 تيمَه  ؼى  ي دأز    بأيض )زضؾت  أ بيط( زض ذًز  أ ز گرطی نرٍ برأ تکرطيض ي         

 ؼىر   ؛ ؼکرًؼ زيضز ضيبطرٍ   ي ؿأؼ  بأ ًسضتتکطيض  تؼسيز .آ س    بٍ يخًزي ؿأؼ 

ٍ  ،وَأظ بٍ تکطيض نملرطی يؾرت   ،تط بأقس َط چٍ ي ؿأؼ ًًی ٍ  طرًضی  بر برأ  تيمرَه   نر

ٍ  .گصيضز يثط ذًز ضي   گْله َ   بأض   بأ   ًًی، ي ؿأؾأت بأ رس بسيوَرس نرٍ     زضولَدر

 زيقلٍ بأقرس تًيوس بط قمأ يثط تيمَى   وم  ،تحط   نىس قمأ ضيآوچٍ ولًيوس ي ؿأؾأت 

برأ   بط قمأ يثرط تيمَىر  زيضز.   ًطؼأتزَس،  ًطيض    تأثَطتحت  قمأ ضيي ؿأؾأت  آوچٍي 

 زَ .    طيب ضي بَكلط تًضَح    ،    ثأل

پسض  أ  أزض قمأ يظ بچگ  َمَكٍ    ي ػگ  ذًب  أ بس ضي زض  ًضز فطو نىَس      

ذًب  أ برس ضي    ، ي ه ي ػگ قمأ چٍ برًيََس ي چٍ ورًيََسيوس.  قمأ بأضَأ تکطيض نطزٌ

يوس نرٍ قرمأ    نىَس. فطو نىَس ييَس ه قمأ زيئ  بٍ قمأ تيمَه نطزٌ ن  ًبًل    ن 

نىس ي تبس ل بٍ بأيض  تىبي  َؿلَس. ي ه تيمَه بٍ شَه وأذًزآگأٌ قمأ وًْش    يوؿأن

نىَس. ضيٌ  مأبيٍ  تىبل ي ؿأؼ    يوؿأنذًز ضي     ييًؼأتقًز؛ بىأبطي ه قمأ  قمأ   

تًيورس   )ي ه تيمَه    ي تبس ل آن بٍ    بأيض ذًب،    تيمَه ز گط يؾت بأ ي ه بأيض

زوَأ نؿ  وَؿرت نرٍ زض    هي چًن زض ي  ذًزتأن ي ... بأقس(   ؼي ، يظ ططف زيؾلأن، 
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 رأ بأ رس  رأز بگَرط   نرٍ      ، بسَسبٍ  أ تيمَىأت ذًب مأن بأيضَأی يقلبأَ تمأم ًضز 

زض  «تلقیي تِ خدَد » رأ   «تلقیٌیخَد ». بسََ ذًز أن بٍ ذًز أن تيمَىأت ذًب 

ذًزنأض بأيضَأی  ىْر  ضي برٍ ذًز رأن يَمرأ      طًض بٍ  ؼمًالت أ َ  خُت  ثبت ) غع 

يَ  قرطٍ   ،گصيضز يثط    يوؿأنخعء ًسضتمىستط ه وًع تيمَىأت يؾت نٍ بط  ،نىس(   

يني  ي  ُ  آن ي ه يؾت نٍ  سيًل ذًزتأن بٍ ي ه بأيض ضؾَسٌ بأقَس نرٍ ًرأزض برٍ    

  َؿلَس. تأنزض ذًز  ثبت ي دأز تغََط

 ثبرت   تأنَرسی خمرالت  زضبرأضٌ  ، بٍ تًضَح آقىأ قس ستيمَه  بأ أال نٍ نم       

 .پطزيظم   

 تِ خَد(هثثت )تلقیي  هثثت تأکیذیجوالت **

 لحرًل  ومرف بؿرَأض بعضگر  زض     بٍ ظبأن  رأزضی،   ثبت تأنَسیخمالت گْله      

ي ه خمالت، ي َمچىَه  )يگط ي ه نأض زضؾت يودأم گَطز( سو أ زيضوظأم فکطی  نطزن

ي ه خمرالت،   .سوگصيض    تأثَط يوؿأنبط ضمَط وأذًزآگأٌ  ؿلمَ   طًض بٍ، هَتيم بطيثط

خمالت  َؿلىس نٍ تطنَب  يظ بأضِ  ُْرً   ي قرىأذل  ضي َمرطيٌ برأ برأضِ ََدرأو  ي       

 نىىس. ي  ثبت بٍ يوؿأن تيمَه    تأنَسیيوگَعق  بٍ قکل 

برأض   ،نىس نٍ قرم ذًب ػمل    ظ أو تًخٍ نىَس نٍ بأض ََدأو  ي يوگَعق       

 ؼى  يگط  طف   بىرأی  ؛  ًُْ   ي قىأذل  ضي بأ يؾلسالل ي  ىطق ًبًل نطزٌ بأقس

تًيوَس بأ تيمَه آن ضي بٍ ضمَط وأذًزآگأٌ ذرًز   ػمي  ي ػيم  وسيقلٍ بأقس، قمأ وم 

ّدا پدشٍاص    فیدل »َأ برأض برٍ ذًزترأن بگً َرس نرٍ:       قمأ يگط  َيًَن  ثالتييضز نىَس. 

چًن بؿَأض ييضح يؾت نٍ  ؛مَط وأذًزآگأَلأن وسيضز، ََچ يثطی بط ضيی ض«کٌٌذ هی

 نىىس. پطييظ وم  گأٌ ََچَأ  فَل

 كرکي  زض ورًع يفکرأض  ر      قًز. يگط    يظ يفکأض يي آبأظ   يوؿأوض كٍ يػمأل َط      

 َرأی  يظ ضيٌ  کر   يػمأل يي وَع بأ  كکل ضيبطي ذًيَرس قرس.   ،يخًز زيقلٍ بأقس يوؿأن



 

 

ذًب تبس ل  ضفلأضی    ػأزتبس ضي بٍ  ضفلأضی ػأزت    ستًيو    يوؿأن  ُم  نٍ

تکرطيض خمرالت    ،آيضز برٍ يخرًز   ذًب خس س ضي بطيی ذًزضفلأضی س  أ    ػأزت نى

برأ يزي رٍ تکرطيض،     ؛يؾت  لىأؾب بأ وَأظ ي ضي ٍَ َط فطز زض طًل ضيظ ثبت،  تأنَسی

، يظآن پرؽ نرٍ  قرًز   درأز  ر   ي   يوؿرأن برطيی  زض شَه  فکط ي ينالح     أَت  يکٍ 

گَطورس ي  لىأؾرب برأ بأيضَرأی خس رس،       قرکل  ر    يوؿأنبأيضَأی خس سی زض شَه 

 ي ره    قرًوس ي برأ تکرطيض ضفلأضَرأی خس رس،      تؼط ف    يوؿأنی بطيی خس سَأی ضفلأض

  س.وقً ظوسگ   أ    ضفلأضی تيتبس ل بٍ ػأز ضفلأضَأ

ضي يودأم  َأ آني بسين نطف يوطغی ظ أزی  ضي ل  بٍَأ يػمأَ  َؿلىس نٍ  أ  ػأزت     

َرأ ظورسگ   رأ ضي     نىرَ  ي ؾرپؽ ػرأزت    َأ ضي ي درأز  ر    زض يبلسي  أ ػأزت زََ .   

َرأی   قًز نٍ زض ًبرأل ذرًب      نًزک طًضی آ ًظـ زيزٌ يگط بٍ   ثالت ؾأظوس.   

ٍ  ضي لر   بٍنأض ضي  ي ه   وَع ؾأَ  بعضگيي زض   نىس،تكکط  َأ آنز گطين يظ  ذًيَرس   يزي ر

  نرٍ زض  ی برأَغ َرأ  يوؿرأن برطيی  يَر    ؛بطز يظ ولأ ح آن ؾًز    ذًزنأض طًض بٍي زيز 

ٍ يؾرت نرٍ بر    ي تيمَه تمط ه نأض بأ آ ًظـ، ي ه   ،يوس بٍ ي ه نأض ػأزت وکطزٌنًزن  

 آ س. يخًز   

ٍ    ي ره    نلرأب  ي ره     کر  يظ يَرسيف  گْل ،  ًبالتنٍ  طًض َمأن      ی  يؾرت نرٍ ضي َر

 طز   نٍ ػأزت بٍ يودأم نأض نىس. طين ي   ػأزت ظوسگ   طزم ٍقکطگعيضی ضي تبس ل ب

 نىىس. يؾلْأزٌ    َ  آنوأذًزآگأٌ يظ ثمطيت  طًض بٍ ،نىىسذًب 

زض ػطفأن  رأ ز ره    شنط گْلهَأ   بأ  َأ ي تْأيت قبأَت  ثبت، تأنَسیخمالت      

 يؾت: ؾٍ چَعزض بٍ وظط وگأضوسٌ َأ ف  تْأيت تط ه  ُ ي أ ؛ سوزيض

چًن تىُأ  ؛سوظبأن  أزضی َط فطزی بَأن قً بُلط يؾت بٍ  ثبت تأنَسیخمالت  -1

زض نيمرأت ضي زيضي   اًدشطی ي  احؼداع ًأبيَت يولمأل بَكرلط ه   ،ظبأن  أزضی َط فطز

 يؾت.

س ي ؿأؾأت  ثبت ىس ي بلًيوىبأق خَؿایٌذبأ س بطيی فطز   ثبت تأنَسیخمالت  -2

 ؼى   مکره  ؛ ضي بَأن نىس َأ آنبأ تًخٍ نأ ل  بأ س قرمس ي ىفطز تحط   نى ضي زض
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ي ؿرأؼ   ،آن بأبَرأن  قرمأ نلأب بَرأن قرًز نرٍ     ي ه   زض  ثبل  تأنَسیيؾت خميٍ 

 ثبرت   تأنَرسی بأ س بطيی ذًز    خميرٍ   قمأ ، أَت ي ه   ؛ زضزض أفت وکىَسذًب  

 نىس. ًُْم ضي  ىلمل َمأن  نٍ طًضی بٍ ،سَبىً ؿ ضي يؾت ذًقأ ىسخس س نٍ بطي لأن 

َأی  ظ أن ي  کأن ي تؼسيز ذأن  وسيضوس بيکٍ زض  ًًؼَت ثبت،  تأنَسیخمالت  -3

طرًضی   بأ رس  ،نىرس  فطز ي بٍ تؼسيزی نٍ فطز ي ؿأؼ    بأضي ٍَ رليف ي  لىأؾب 

برأ  . بگصيضورس  تأثَطفکطی فطز  مبَأن قًوس نٍ ي ؿأؾأت فطز ضي تحط   نىىس ي بط وظأ

 تأنَرسی فطو نىَس  ک  يظ خمالت  .زَ  شنط     ثأل  طيب ضي بَكلط تًضَح   

 .«ی خذاًٍذیّا ًعوتعالن پش اػت اص »بأقس:  ي ه    ثبت

زض نلأب ذًيوسٌ يؾت بٍ ظوسگ  ضيظ طٌ  خميٍ ضي ي ه    أ نٍ  ًضزوظط قرم  أال    

نىرس برٍ    قرطيع  ر     قرهر قًز،  .    ضيظ نٍ ؾًيض تأنؿ    زَس ذًز يزي ٍ   

  رًضزوظط ... . قررم  ي بحطين آب ي يوطغی زض خُأن ي زضبأضٌ نمبًزَأ نحبت نطزن

بيىس( قطيع نىرس   نًضت بٍنٍ ذًزـ تىُأ يؾت  زضخأ   أ بأ س ؾط غ زض شَىف )ي 

 .«ی خذاًٍذیّا ًعوتعالن پش اػت اص »نٍ:  ثبت  تأنَسیخميٍ  ي ه   بٍ گْله

ٍ   فکط نطزني  نيمأت ي ه   بأ گْله        قررم يظ يضيز  ،زض  ًضز  هأز ق ي ره خمير

 يوؿرأن چرًن يگرط شَره     ؛ي طيؼ نكىسٌ بٍ شَه ذًز خيًگَطی ومرًزٌ يؾرت   ي ه 

َرأی   َرأ ي  ًًؼَرت   ي فطنرت  َأ وؼمتز گط ًأزض بٍ ز سن  ،نمبًز ي فمط ضي بأيض نىس

ضي َ  بدأ ورًيَس آيضز  َأ آنقکط   ؿيمأتي  نىسيؾلْأزٌ  َأ آنتأ يظ  ؿتَويـ  ظوسگ 

ػمي   أ زض ػرأَ    يظوظطزيوَ  نٍ    ) نىس. ذًز ضي  حطيم    ،يوؿأن ،يؾَيٍ ي ه   ي بٍ

ورٍ زض آب، ورٍ زض يورطغی ي ورٍ زض       ورسيض  ،  چَرع  َرَچ  حسيز ت زض بطيی ضقس بكط، 

ػي  بكط يؾت نٍ َىًظ بٍ آن زضخٍ يظ پَكرطفت وطؾرَسٌ    ي ه   بيکٍ ،ز گطی چَع ََچ

بَىرَ ،   ض د  ر  نٍ زض طًل تأ طًض َمأن .ي کأوأت يؾلْأزٌ نىس ي ه   يؾت نٍ بلًيوس يظ

ب، آتهرٍَْ  نىس )تطی يظ يوطغی زؾت پَسي  تًيوؿلٍ بٍ  ىأبغ بُلط ي ًًی َطضيظٌبكط 

ٍ   ، وْت،ؾىگ ظبألؾسؾأظی،  ً  گأظ، يوطغی َؿرل  ي ره    ي رأ  ...( ضقرَسی ي يی، يورطغی ذ

  ص ًم برًزن زال ل  تط ه بعضگوسيضز ظ طي نٍ  ک  يظ  يؾطيف وکطزن طيب  ىأفأت  بأ 



 

 

ذسييوسی يؾت. وظرأم طبَؼرت برطيی    َأی  وؼمتيؾطيف، يؾلْأزٌ وأزضؾت يظ  ىأبغ ي 

ؿرت  َػأًالورٍ ي يذالًر  و   ي ه   ي زَس بَىُأ ت نأض يودأم    بطوح زيوٍ    ضقس زيزن

ي  پرىد  فهل . ي ه  طيب زض بطوح ضي بٍ ؾطل ظبأٍَ بط عز ي ه   بسين زََل،  يوؿأونٍ 

 (.ذًيَس قسبَكلط تًضَح زيزٌ  «فشاٍاًی»برف زض 

 ؛قرسٌ يؾرت   يؾرلْأزٌ يظ ضيـ وْ  ي يثبرأت     ثبت، تأنَسی: زض بطذ  خمالت ًکتِ

. برٍ  بأقرس ،  ثبرت  خمرالت   ؼى   مکه يؾت خميٍ ييل  ىْ  بأقس يَ   ًُْم نل

 ظ ط زًت نىَس: تأنَسیخميٍ 

کٌن؛ تلکدِ هدي تدا     یّا، ؿکشگضاس تا فقط تعذ اص داؿتي ًعوت هاًن یهي هٌتظش ًو 

 .کٌن یخَد جلة ه ػَی تِّا سا  ًعوت يیتْتش ،یؿکشگضاس

م ي نلأب ضي پطزيظ يني      ًضًعبٍ نلأب آقىأ قس س  ي ه    أال نٍ بأ ضيـ نأض     

  .نى قطيع   ذسي  وأم بأ

بَط قً   نٍ  مکه يؾت نم   ف ي يًؿأم قکط آقىأ    زض فهل ييل نلأب، بأ تؼأض

زض ي ه فهرل وَؿرت ي فمرط يظ  ىرأبغ      خأوب ه ي يظ طيب   تمط بأتچًن  بأقىس خصيب

ترط   ضي ر ،  طأَرب خأَرب    )زض ي ه نلأب، َط چٍ خيًتط    قسٌ يؾت يؾلْأزٌ رليف 

پرؽ برأ  ره ترأ      ، وَأظ زيض   ي ه تؼأض فبطيی يزي ٍ  ؿَط بٍ  زضَط أل .ذًيَىس قس(

ٍ  نلأب ضي بأ  ر  قرؼط    ًبل يظ قطيع فهل ييل، .يولُأی نلأب َمطيٌ بأقَس  ػىرًين  بر

 نى . فهل نْطم قطيع   

 


